Tetétlen község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2009. (VI.9.) ÖKT számú rendelete
az óvodáztatási támogatás természetben történő nyújtásáról
Tetétlen község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: gyermekvédelmi törvény) 20/C.
§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az első alkalommal járó óvodáztatási
támogatás természetben történő nyújtásáról a következő rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet célja
E rendelet célja, hogy a gyermekvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően az
önkormányzat megállapítsa az első alkalommal járó óvodáztatási támogatás természetbeni
nyújtásának módját és formáit, mellyel a gyermek rendszeres óvodába járásának feltételeit
segíti elő.
2.§
A rendelet hatálya
E rendelet hatálya kiterjed
a) Tetétlen község területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint - ha nemzetközi
szerződés másként nem rendelkezik - a letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású,
továbbá a magyar hatóságok által menekültként, illetve hontalanként elismert gyermekre,
fiatal felnőttre és szüleire;
b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában
az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó
tartózkodási jogát Tetétlen község területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
3.§
Óvodáztatási támogatás
(1) Tetétlen község Önkormányzat az első alkalommal folyósításra kerülő óvodáztatási
támogatást – a gyermekvédelmi törvény szerint arra jogosult szülő gyermeke részére pénzbeli támogatás helyett természetbeni támogatásként nyújtja.
(2)A természetbeni támogatás formái különösen az alábbiak lehetnek:
- utcai ruha, utcai cipő
- váltóruha, váltó cipő
- tisztasági csomag
- óvodai eszközök, játékok
- tornafelszerelés, ágyneműhuzat stb.

(3) A természetbeni támogatás (2) bekezdésében meghatározott egyes formáinak
beszerzéséről - az óvodás korú gyermek szükségleteinek egyénre szabott meghatározását
követően, a Kabai Óvoda Zichy Géza Tagóvodájának vezetőjének véleményét figyelembe
véve – a Szivárvány Alapszolgáltatási Központ - mint területileg illetékes gyermekjóléti
szolgálat - vezetője intézkedik.. A természetben nyújtott támogatási formák beszerzéséről - a
beszerzést követő 15 napon belül - a Szivárvány Alapszolgáltatási Központ vezetője az
Önkormányzat felé számlákkal elszámol.
(4) A természetbeni támogatást a gyermek beíratását követő hét munkanapon belül kell a
szülő rendelkezésére bocsátani.
4.§
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2009. június 15. napján lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.
(3) A rendelet kihirdetéséről – a helyben szokásos módon – a jegyző gondoskodik.
Tetétlen, 2009. június 9.
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